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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 28 DE ABRIL DE 2014
Aos vinte e oito do mês de Abril do ano dois mil e catorze, reuniu na Sede de Santa Maria Maior, sita na
Rua Conde Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas, o executivo da União de Freguesias de Viana do
Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, tendo presidido José António Gonçalves Ramos
(Presidente), António José Rodrigues Soares Basto (Secretário),Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro),
Carlos Manuel Alves Tavares (Vogal), Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal)
Maria da Conceição Barbosa Azevedo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). A ordem de
trabalhos foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pré-Aviso de Greve: Recebido do Sindicato Nacional Trabalhadores da Administração Local
(STAL), oficio a informar que para o próximo dia 9 de Maio, foi decretada uma greve ao trabalho
normal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Autos de Noticia (PSP): Recebido da PSP, cópia de autos de notícia, endereçados à Camara
Municipal e relacionados com “Arrumadores de Automóveis” localizados na Rua dos Mareantes e Rua
Conde da Carreira, sem estarem devidamente habilitados. -----------------------------------------------------------3. Trabalho Comunitário (Manuel Jorge Araújo Trindade Lopes): Por despacho do Ministério
da Justiça, A União de Freguesias terá por 90 horas ao seu serviço Manuel Jorge Araújo Trindade
Lopes. Porque se trata de um electricista, procuraremos enquadra-lo na reparação e verificação de
algumas anomalias, alargada ao levantamento de falta de pontos de iluminação na área geográfica da
União. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Actividades de Tempos Livres da Páscoa: Dada uma panorâmica de como decorreram as
diversas actividades, em Monserrate e Santa Maria Maior, onde participaram 43 e 16 crianças
respectivamente. Reconhecido ter sido uma óptima iniciativa, de agrado essencialmente aos
encarregados de educação que não tem alternativas para deixar seus educandos nas férias e que até já
questionam se nas férias de verão, se volta a realizar os OTL’S. ------------------------------------------------ -----5. Coroas de Maio 2014: Em revista foi feito o ponto da situação desta iniciativa, marcada para o
próximo o dia 1 de Maio. Foi constituído um júri, por António Basto, Rosa Figueiredo e Rui Salgueiro,
que na próxima quinta- feira logo pela manhã, visitarão as coroas que participam em concurso.
Porque a Associação do Núcleo Habitacional da Abelheira, a exemplo de anos anteriores leva também
a efeito um concurso entre os moradores, foi deliberada a oferta de 3 livros.-------------------------------------6. Comemoração 1º de Maio (Oferta de Coroa): Deliberado aderir à solicitação da Câmara
Municipal, na oferta de coroa para colocar na Praça da República, no dia 1º de Maio.---------------------------7. Atribuição de Subsídios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios:--------------------------------------à AISCA: colaboração na actividade OTL de Páscoa (Santa Maria Maior) 100 € (cem euros).------------à Associação de Moradores da Cova: Torneio Futebol de 5 (25 de Abril) 200€ (duzentos euros).
----ao Grupo Desportivo da Meadela: Comemorações 37º aniversário -600€ (seiscentos euros).-------ao Agrupamento Escuteiros 348 (Meadela): Apoio ao Plano de actividades 400€ (quatrocentos
euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Concessão de Sepultura Perpetua no Cemitério da Meadela: Deliberado conceder a
transferência de proprietário de Maria dos Anjos Durães Laranjo para Artur Manuel Durães Laranjo
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Pinheiro, residente na Rua da Pedreira, nº 62-Meadela o direito ao uso da sepultura nº 04/34, por
falecimento de sua mãe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Identificação de Aguas Balneares: Vão continuar-se a fazer diligências para a realização do
encontro com a ARH/APA no âmbito do processo de identificação de águas balneares.------------------------10. Dia Nacional do Motociclista em Viana do Castelo: Na cerimónia de recepção, esteve
presente o Vogal Rui Salgueiro. Foi recebido um troféu alusivo à iniciativa. O pedido, e em cima do
acontecimento colaboram no que podemos. Tivessem as coisas sido mais bem planeadas poderia o
nosso apoio ser eventualmente mais envolvente. -----------------------------------------------------------------------11. Ofertas de tintas pela BARBOT: Com o objectivo de levar a cabo um Mural no Viaduto de
Santo António, integrado nas comemorações do 25 de Abril por intermédio da União de Freguesias, foi
feito o pedido de tintas à Barbot. Pedido que foi satisfeito, com tintas e que tem o valor estimado de
3.600.97€. Vai ser enviada carta de agradecimento à BARBOT.------------------------------------------------------12.Regulamentos diversos e Taxas: O vogal Carlos Tavares é de opinião que, independentemente
da obrigação legal, ou não, de o fazer, a Junta de Freguesia deveria colocar em apreciação pública os
Regulamentos, nomeadamente de Taxas, de Actividades de Comércio a Retalho não Sedentária e do
Cemitério, previamente à discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia, como forma de atingir
maior transparência e participação dos cidadãos. O Presidente informou que em devido tempo tinha
já dado o esclarecimento que existem pareceres jurídicos que só é obrigatório a discussão pública nos
casos em que a lei expressamente o determina.--------------------------------------------------------------------------13. Reinscrição das funcionárias na Caixa Geral de Aposentações: para que conste, abaixo se
descreve os valores descriminados do ponto 1 da acta 14. Esta informação foi solicitada pela vogal
Conceição Azevedo, argumentando que não deveria ser a União de Freguesias a suportar os juros
ocorridos com este processo. Quotas dos subscritores: 33.169,07 € (trinta e três mil cento e sessenta e
nove euros e sete cêntimos); contribuição da entidade: 43.058,09 € (quarenta e três mil e cinquenta e
oito euros e nove cêntimos); juros de mora s/ quotas: 2.050,93 € (dois mil e cinquenta euros e
noventa e três cêntimos); juros de mora s/ contribuições: 2.278,71 € (dois mil duzentos e setenta e
oito euros e setenta e um cêntimos);---------------------------------------------------------------------------------------No final, depois de lida a presente ata, composta por duas folhas devidamente numeradas e
rubricadas, a Junta de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem presidiu, por mim
António José Rodrigues Soares Basto, e pelos presentes que o pretendam fazer.---------------------------------A reunião foi encerrada às zero horas e quarenta e cinco minutos.------------------------------------------O Presidente
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